
Dag van het Kasteel vacature 

 
 

Auteur/schrijver artikelen 

 
Schrijf jij graag en ben je thuis in historische onderwerpen? Wil je jouw cv uitbreiden met 
publicaties? Ga dan aan de slag bij Dag van het Kasteel. We zijn op zoek naar een auteur die een 
reeks uiteenlopende stukken schrijft over het Dag van het Kasteel thema van 2022, Een ramp is van 
alle tijden.  
 
Dag van het Kasteel bestaat al sinds 2008. Dit jaarlijks plaatsvindende landelijke 
publieksevenement besteedt aandacht aan kastelen, buitenplaatsen en hun historische groen. Elk 
jaar belichten we met een ander thema nieuwe aspecten van deze monumenten. Dag van het 
Kasteel is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een publiekstrekker met meer dan 100 te bezoeken 
locaties en meer dan 60.000 bezoekers. Kijk voor meer informatie op https://dagvanhetkasteel.nl/  
 
Om het evenement te promoten schrijft Dag van het Kasteel artikelen in een aantal 
publiekstijdschriften en op verschillende vakwebsites: Het Buiten, Monumentaal Magazine, 
Erfgoedmagazine, Herenhuis en Historiek. Ook hebben we de ambitie om te groeien en in meer 
bladen te komen, zoals Historisch Nieuwsblad en Archeologie Magazine.  
 
Hier vind je een voorbeeld van een artikel in Monumentaal Magazine voor Dag van het Kasteel 2021, 
en hier een voorbeeld van een artikel in Erfgoedmagazine.  
 
 
Dit ga je doen 

• Artikelen variërend van 1.000 – 2.500 woorden schrijven over het Dag van het Kasteel thema van 
2022, Een ramp is van alle tijden, waarin verschillende rampen die kastelenen buitenplaatsen 
getroffen hebben (het rampjaar 1672, maar ook andere oorlogen, covid, rampzalige bewoners 
enz) voor het voetlicht gehouden worden.  

• De artikelen van beeldmateriaal voorzien. 

• In overleg met de producent en curator van Dag van het Kasteel stel je een planning op met het 
aantal artikelen dat je schrijft, de onderwerpen en waar we de artikelen aanbieden. 

• Het aantal geschreven media en/of digitale platforms voor de artikelen uitbreiden. 
 
 
Dit ben jij 

• Je hebt plezier in schrijven en hebt een vlotte en toegankelijke stijl. 

• Je bent onderzoekend, enthousiast en durft initiatief te nemen. 

• Je vindt het belangrijk feiten te checken en betrouwbare bronnen te gebruiken. 

• Je vindt het een uitdaging om mooi, relevant en rechtenvrij beeldmateriaal bij een artikel te 
vinden. 

• Je bent aantoonbaar thuis in historische onderwerpen. 

• Je vind het leuk om vanuit verschillende invalshoeken te schrijven om zo verschillende bladen en 
vak websites te bedienen. 

• Je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van verhalen. 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel in woord als op papier. 

• Je kunt zelfstandig werken. 
 
 

https://dagvanhetkasteel.nl/
https://dagvanhetkasteel.nl/wp-content/uploads/2021/07/202104-Monunentaal-Magazine-Renswoude-DvhK-Fred-Vogelzang.pdf
https://dagvanhetkasteel.nl/wp-content/uploads/2021/07/202103-Erfgoedmagazine-DvhK-Piloersemaborg-Fred-Vogelzang-gecomprimeerd.pdf
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Wij bieden 

• Een vaste vergoeding per artikel met bijbehorend beeldmateriaal, afhankelijk van de grootte. 
Richtlijn is een bedrag van € 125,00 (incl. btw) per artikel.  

• Veel zelfstandigheid bij het uitvoeren, maar ook een goede ondersteuning. 

• Je werkt vooral thuis, maar het team is goed te bereiken.  

• Voor achtergronden kun je terecht in de bibliotheek van de Nederlandse Kastelenstichting in 
Amersfoort.   

• Startdatum per oktober 2021 (overleg over de startdatum is natuurlijk mogelijk) 
 
 
Belangstelling of vragen? 
Heb je vragen over de vacature of wil je meer weten over ons? Aarzel niet om contact op te nemen. 
Je kunt telefonisch contact opnemen met Janneke van Dijk via telefoonnummer: 06 3003 9581 op 
maandag, dinsdag en donderdag of per mail via curator@dagvanhetkasteel.nl 
 
 
Enthousiast? 
Zie jij jezelf als auteur voor Dag van het Kasteel? Reageer dan op deze vacature met je cv en een 
korte motivatie en twee voorbeelden van door jou geschreven artikelen. Stuur je mail naar 
curator@dgvanhetkasteel.nl. Wie weet tot snel! 
 

mailto:curator@dgvanhetkasteel.nl

